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Đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT,  
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến 

ngài Đại sứ và đoàn công tác, đồng thời giới 
thiệu thông tin tổng quan và những thành tựu 
mà Trường đạt được trong thời gian qua.

Là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng 
điểm của quốc gia tại vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, ĐHCT là trường đào tạo đa ngành, 
đa lĩnh vực với 96 chuyên ngành bậc đại học, 40 
chuyên ngành cao học và 16 chuyên ngành đào 
tạo tiến sĩ với quy mô đào tạo khoảng 52.000 
sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 
Trường ĐHCT giữ vai trò quan trọng trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng và 
cả nước.

Trong nỗ lực phấn đấu để trở thành một trong 
những trường hàng đầu khu vực, được quốc tế 
công nhận, Trường ĐHCT đã trở thành thành 
viên thứ 30 của Mạng lưới các trường đại học 
Đông Nam Á (AUN) vào tháng 7/2013, đồng 
thời, 01 ngành đào tạo của Trường là Kinh tế 
nông nghiệp cũng được kiểm định theo tiêu 
chuẩn AUN-QA vào thời điểm này. Tiếp đó vào 
năm 2014, Trường ĐHCT vinh dự có 02 ngành 
đào tạo tiên tiến là Công nghệ sinh học và Nuôi 
trồng thủy sản được công nhận đạt chuẩn AUN-
QA.

Tháng 7/2016, Bảng xếp hạng trang web các 
trường đại học trên toàn thế giới - Webometrics 
Ranking of Universities đã xếp Trường ĐHCT 
hạng 50 khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Trường 
ĐHCT đứng trong nhóm 251-300 theo Bảng xếp 

NGÀI HAIKE MANNING - ĐẠI SỨ NEW ZEALAND TẠI VIỆT NAM
ĐẾN THĂM TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 16/8/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp ngài Haike Manning, Đại sứ 
New Zealand tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm Trường. Tiếp đoàn có Ban Giám hiệu; đại 
diện lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, phòng ban.

Đón tiếp ngài Haike Manning - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến thăm Trường ĐHCT.

TIN NỔI BẬT
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hạng đại học thế giới - khu vực châu Á của QS 
University Rankings.

Về hoạt động hợp tác quốc tế, Trường luôn 
chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối 
tác trong và ngoài nước đến từ khắp nơi trên 
thế giới như: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Thái Lan, Pháp, Canada, Hoa Kỳ, Úc... Đối với 
quốc gia New Zealand, mối quan hệ hợp tác 
giữa Trường ĐHCT và các đối tác New Zealand 
được đánh dấu vào năm 2004 bằng việc ký kết 
bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Victoria 
Wellington, tiếp đến là Trường Đại học Waikato. 
Trường ĐHCT và Trường Đại học Victoria 
Wellington đều là thành viên của Hiệp hội giáo 
dục đại học tiểu vùng sông Mekong mở rộng 
(Greater Mekong Sub-region Tertiary Education 
Consortium Trust), là tổ chức đóng góp cho việc 
thành lập mối quan hệ về học thuật giữa những 
trường đại học trong vùng.

Trong thời gian qua, Trường ĐHCT đã gửi 50 
cán bộ, giảng viên theo học chương trình thạc 
sĩ, tiến sĩ và học tập ngắn hạn tại New Zealand. 
Bên cạnh đó, quốc gia này đã hỗ trợ đào tạo cán 
bộ, giảng viên của Trường ĐHCT trong chương 
trình Mekong 1000.

Thông qua chuyến thăm của ngài Đại sứ, 

Trường ĐHCT mong muốn sẽ nhận được 
những hỗ trợ mạnh mẽ từ Đại sứ quán New 
Zealand cho việc mở rộng mối quan hệ hợp tác 
với các đối tác New Zealand trong hoạt động 
trao đổi cán bộ, sinh viên, hợp tác nghiên cứu 
trong nhiều lĩnh vực, từ đó, tăng cường mối liên 
kết bền vững trong tương lai.

Tại buổi tiếp đón, Đại sứ Haike Manning gửi 
lời cảm ơn cho sự tiếp đón nồng hậu từ phía 
Trường ĐHCT và bày tỏ niềm vui mừng về mối 
quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Năm 2015 là 
dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
giữa hai quốc gia kể từ khi Việt Nam và New 
Zealand chính thức thiết lập mối quan hệ vào 
ngày 19/6/1975. Cũng tại buổi tiếp đón, đoàn 
đại sứ và phía Trường ĐHCT đã có những 
thảo luận về tăng cường mối quan hệ hợp tác 
toàn diện giữa hai quốc gia nói chung và giữa 
Trường ĐHCT với các đối tác New Zealand nói 
riêng. Ngài Haike Manning tin rằng Đại sứ quán 
New Zealand tại Việt Nam sẽ là cầu nối thúc đẩy 
cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand.

Nhân chuyến thăm này, Đại sứ Haike 
Manning đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, 
giảng viên và sinh viên Trường ĐHCT. Tại đây, 
ông đã giới thiệu về đất nước, văn hóa, du lịch, 
mối quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam, 

đặc biệt là nền giáo dục của 
New Zealand, qua đó, làm 
tăng sự hiểu biết của sinh 
viên Trường ĐHCT về đất 
nước New Zealand, đồng 
thời, khuyến khích sinh viên 
học tập tại đất nước này. 
Nhân buổi gặp gỡ, sinh viên 
trường ĐHCT đã bày tỏ sự 
hào hứng, vui mừng khi có 
cơ hội giao lưu và trao đổi 
với ngài Đại sứ về các vấn 
đề mà các em quan tâm, 
đặc biệt các vấn đề về kinh 
tế, văn hóa, xã hội và giáo 
dục của New Zealand. 

Ngài Haike Manning và PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao quà lưu niệm.

2 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong niềm hân hoan chào mừng năm học 
mới 2016-2017, với tinh thần phấn khởi, 
tự hào cho sự tiến bộ và phát triển, xứng 

đáng là trường đại học trọng điểm của quốc gia 
tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 
ngày 30/7/2016, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Trao bằng tiến 
sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2016. Buổi lễ có sự tham 
dự của đại diện Vụ Văn hóa xã hội, Ban Chỉ 
đạo Tây Nam Bộ; Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Cần Thơ; Viện Lúa 
ĐBSCL; đại diện lãnh đạo các trường đại học, 
cao đẳng trong vùng ĐBSCL; Ban Giám hiệu, 
đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường cùng 
các tân tiến sĩ, thạc sĩ và người thân.

Từ năm 1982, Trường ĐHCT đã được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo sau 
đại học. Đến nay, Trường đảm nhiệm đào tạo 
16 chuyên ngành tiến sĩ và 40 ngành thạc sĩ, 
trong đó có 37 ngành thạc sĩ trong nước và 03 
ngành đào tạo quốc tế với trách nhiệm đào tạo 
nguồn nhân lực có trình độ cao để góp phần đẩy 
nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
và cả nước.

Quy mô đào tạo sau đại học của Trường hiện 
nay là 3.589, trong đó có 373 nghiên cứu sinh 
(NCS) và 3.216 học viên cao học. Tại buổi lễ trao 
bằng lần này, có tất cả 12 NCS được trao bằng 
tiến sĩ và 300 học viên cao học được trao bằng 
thạc sĩ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại số 
lượng NCS và học viên cao học của trường đã 

tốt nghiệp là 74 tiến sĩ và 6.406 thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chúc mừng 
nồng nhiệt tới toàn thể các tân tiến sĩ, thạc sĩ và 
gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên của 
Trường ĐHCT và quý thầy, cô thỉnh giảng ngoài 
trường đã thực hiện tốt công tác giảng dạy trong 
thời gian qua, góp phần hiệu quả trong công tác 
đào tạo nhân lực trình độ cao cho vùng ĐBSCL. 
Nhân dịp này, Hiệu trưởng cũng bày tỏ sự trân 
trọng và đánh giá cao sự quan tâm, giúp đỡ của 
chính quyền địa phương đã thường xuyên tạo 
điều kiện cho Trường ĐHCT thực hiện hiệu quả 
và chất lượng các chương trình đào tạo sau đại 
học giúp học viên hoàn thành tốt các chương 
trình đào tạo.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn cũng lưu ý các tân 
tiến sĩ và thạc sĩ: “Kiến thức mà các bạn học 
được từ Nhà trường chỉ là những kiến thức cơ 
bản, là nền tảng ban đầu để các bạn bắt đầu 
thực hành nghề nghiệp của mình. Cuộc đời sẽ 
tiếp tục là một trường đại học, sẽ chỉ có quả 
ngọt và cơ hội đến với những ai có sự chuẩn 
bị tốt nhất. Bên cạnh những vốn liếng mà Nhà 
trường đã mang lại, các bạn sẽ phải phấn đấu 
không ngừng trong công việc, học hỏi, trau dồi 
phẩm hạnh, sống trung thực và năng động để 
là một cán bộ quản lý tốt và một công dân có 
trách nhiệm thì sự thành công sẽ đến một cách 
tự nhiên”.

LỄ TRAO BẰNG 
TIẾN SĨ, THẠC SĨ 
ĐỢT 1 NĂM 2016

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng cho các 
tân tiến sĩ và thạc sĩ.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

HƠN 1.600 SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
ĐƯỢC TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 18/8 đến 
20/8/2016, tại Hội trường 
Lớn, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã tổ chức lễ 
trao bằng tốt nghiệp cho 
sinh viên thuộc 05 đơn vị 
gồm: Khoa Ngoại ngữ (sáng 
ngày 18/8/2016), Khoa Khoa 
học Chính trị (chiều ngày 
18/8/2016), Khoa Sư phạm 
(sáng ngày 19/8/2016), Khoa 
Khoa học Xã hội và Nhân văn 
(chiều ngày 19/8/2016) và Bộ 
môn Giáo dục thể chất (sáng 
ngày 20/8/2016).

Trong đợt tốt nghiệp lần 2 năm 2016, 
Trường ĐHCT đã trao bằng tốt nghiệp 
cho tổng số 1.618 tân cử nhân trong đó 

có 458 sinh viên Khoa Ngoại ngữ, 89 sinh viên 
Khoa Khoa học Chính trị, 753 sinh viên Khoa 
Sư phạm, 248 sinh viên Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn và 70 sinh viên thuộc Bộ môn Giáo 
dục thể chất. Về thành tích học tập trong suốt 
bốn năm rèn luyện tại Trường, có 120 sinh viên 
đạt loại Xuất sắc, 733 sinh viên đạt loại Giỏi, 
734 sinh viên đạt loại Khá và 31 sinh viên đạt 
loại Trung bình. 

Kết quả trên cho thấy bên cạnh những công 
sức, sự tận tình chỉ dạy, hướng dẫn của quý 
thầy, cô giáo và cán bộ, nhân viên trong Trường, 
sự nỗ lực học tập và rèn luyện của các tân cử 
nhân để đi đến thành công bước đầu ngày hôm 
nay rất đáng khích lệ. Nhưng những điều học 
được ở Trường mới chỉ là những kiến thức cơ 
bản, nền tảng làm hành trang ban đầu để bước 
vào đời mưu sinh, lập nghiệp. Nhà trường mong 
muốn một trong những đặc điểm nổi bật, mang 

dấu ấn của sinh viên Trường 
ĐHCT là sau khi ra trường luôn giữ vững tinh 
thần học nữa, học mãi, học suốt đời, biết vận 
dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, để 
từ thực tiễn tự làm phong phú hơn vốn tri thức 
của mình.

Trường ĐHCT luôn nỗ lực cao nhất để thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng 
vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trường 
không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào 
tạo theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đặc 
biệt là tiêu chuẩn AUN-QA và ABET. Năm 2013, 
Trường vinh dự trở thành thành viên chính thức 
của AUN (Mạng lưới các trường đại học Đông 
Nam Á). Đặc biệt, Trường đã có 03 chương 
trình đào tạo đại học được công nhận đạt chuẩn 
AUN-QA, gồm: chương trình Kinh tế nông 
nghiệp được AUN công nhận năm 2013 và hai 
chương trình tiên tiến gồm: Công nghệ sinh học 
và Nuôi trồng thủy sản được công nhận năm 
2014.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO DỰ BỊ ĐẠI HỌC 
NĂM HỌC 2015-2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 26/8/2016, Khoa Dự bị Dân tộc (DBDT), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Tổng 
kết công tác đào tạo dự bị đại học năm học 2015-2016. Tham dự lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban chức năng trong Trường; đại 
diện Quỹ Đầu tư và Phát triển thành phố Cần Thơ; quý thầy cô giảng dạy, phụ huynh và hơn 400 
học sinh cùng tham dự.

Trong năm học 2015-2016, Khoa DBDT 
đã tiếp nhận, tổ chức giảng dạy cho tổng 
số 477 học sinh theo ba hệ dự bị đại học 

gồm: hệ dự bị chính quy, hệ cử tuyển và hệ xét 
tuyển thẳng. Trong năm học vừa qua, thầy và 
trò Khoa DBDT đã không ngừng nỗ lực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, 
góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà 
trường. Trong tổng số 477 học sinh, có 407 em 
trúng tuyển vào đại học chính quy chiếm tỷ lệ 
85,32%. Đây là con số khá cao so với những 
năm học trước và là thành tích đáng khích lệ 
của toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh của 
Khoa DBDT.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT chia sẻ đào tạo hệ dự bị dân 
tộc là chính sách đặc biệt của Chính phủ và 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều 
kiện cho đối tượng học sinh ở những địa 
phương vùng sâu vùng xa tiếp cận với 
các chương trình đào tạo bậc đại học. 
Theo đó, Trường ĐHCT đã phát triển ba 
mô hình hệ dự bị để tạo điều kiện cho 
các em chính thức trở thành sinh viên 
Trường sau một năm học tập và rèn 
luyện tại Khoa DBDT. Hiệu trưởng mong 
muốn các em sẽ phát huy tinh thần học 
tập đó tiếp tục rèn luyện về kỹ năng 
chuyên môn trong chương trình đào tạo, 
ngoài ra các em cần phải phấn đấu hơn 
nữa để nâng cao kỹ năng sống, trình độ 
về tin học và đặc biệt là về ngoại ngữ. 
Nhân cơ hội này, Hiệu trưởng cũng gửi 

lời cảm ơn đến quý thầy cô, cán bộ các phòng 
ban và Khoa DBDT đã cống hiến hết mình cho 
sự phát triển của Khoa và Quỹ Đầu tư và Phát 
triển thành phố Cần Thơ đã đồng hành, hỗ trợ, 
động viên tinh thần học tập của các em.

Trong thời gian qua, mặc dù đa số học sinh 
đều có hoàn cảnh khó khăn và thuộc các tỉnh 
vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số nhưng 
các em đã nỗ lực học tập và rèn luyện tích cực 
để trở thành tân sinh viên của Trường ĐHCT, 
những kết quả mà các em đạt được rất đáng 
khen ngợi. Tin rằng với sự quan tâm của Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng 
cùng với sự phấn đấu của Ban Chủ nhiệm khoa 
và cán bộ, giảng viên, người lao động, Khoa 
DBDT sẽ đạt được những thành quả đáng 
mừng hơn nữa trong thời gian tới.

Toång keát

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao Giấy khen cho 12 học sinh có thành tích 
học tập tốt.
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LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ HỆ TỪ XA 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/7/2016, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và Trao 
bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học 
khóa 2011, hệ liên thông khóa 2013 và hệ từ 
xa khóa 2012 tại Trường Cao đẳng Cộng đồng 
(CĐCĐ) Sóc Trăng. Buổi lễ có sự tham dự của 
đại diện Ban Giám hiệu, các đơn vị trực thuộc 
của hai trường; cùng sự góp mặt của các tân 
khoa và người thân.

Tại buổi lễ, có tổng số 319 sinh viên do 
Trường ĐHCT đào tạo tại Trường CĐCĐ 
Sóc Trăng được trao bằng tốt nghiệp, 

trong đó, có 31 sinh viên hệ đào tạo từ xa thuộc 
ngành Luật khóa 2012 và 288 sinh viên hệ vừa 
làm vừa học gồm: 215 sinh viên thuộc ngành 
Luật khóa 2011, 40 sinh viên ngành Khoa học 
môi trường khóa 2011 và 33 sinh viên ngành 
Kế toán liên thông khóa 2013. Theo đó, tỷ lệ 
tốt nghiệp loại Xuất sắc là 0,3%, loại Giỏi đạt 
2,2%, loại Khá chiếm 36% và 61,5% đạt loại 
Trung bình. Qua gần 20 năm hợp tác trong giáo 
dục và đào tạo, số lượng sinh viên tốt nghiệp 
được Trường ĐHCT đào tạo tại Trường CĐCĐ 

Sóc Trăng là gần 1.800 sinh viên, trong đó có 
khoảng 1.400 sinh viên thuộc hệ vừa làm vừa 
học và 400 sinh viên hệ đào tạo từ xa.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
chúc mừng đến các tân cử nhân, kỹ sư và hoan 
nghênh tinh thần chịu khó, ham học hỏi để mang 

những kiến thức và 
kỹ năng áp dụng vào 
cuộc sống, góp phần 
xây dựng quê hương 
Sóc Trăng ngày càng 
giàu đẹp. Hiệu trưởng 
tin rằng với bề dày 
gần 20 năm liên kết 
giữa Trường ĐHCT và 
CĐCĐ Sóc Trăng, mối 
quan hệ hợp tác giữa 
hai trường sẽ ngày 
càng chặt chẽ và phát 
triển mạnh mẽ hơn 
trong thời gian tới.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu 
tại buổi lễ.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao Giấy khen cho các sinh viên tốt nghiệp đạt thành tích cao 
trong học tập.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC GIA LẦN THỨ IX 
“NGHIÊN CỨU CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN” 

NĂM 2016 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm góp phần thúc đẩy nghiên cứu cơ 
bản và ứng dụng về công nghệ thông 
tin (CNTT) tại Việt Nam, Liên hiệp các 

Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp 
cùng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và các 
cơ quan khoa học, các nhà khoa học từ các viện 
nghiên cứu, các trường đại học tổ chức Hội nghị 
khoa học quốc gia lần thứ IX về “Nghiên cứu cơ 
bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (Fun-
damental and Applied IT Resaerch - FAIR). Hội 
nghị được tổ chức tại Trường ĐHCT và diễn ra 
trong 02 ngày 04 và 05/8/2016.

Hiện nay, CNTT đang phát triển hết sức mạnh 
mẽ, là một ngành khoa học công nghệ cao đóng 
vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã 
hội của Việt Nam. Ngày càng có nhiều hội nghị, 
hội thảo quốc gia và quốc tế về CNTT được tổ 

chức nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học 
gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kiến thức trong lĩnh 
vực CNTT. Năm 2016, Trường ĐHCT rất vinh 
dự là đơn vị tổ chức Hội nghị FAIR lần IX. 

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng 
công tác đào tạo đại học và sau đại học, trong 
nhiều năm qua, công tác nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ của Trường cũng 
được chú trọng và đi vào chiều sâu. Đặc biệt, từ 
năm 2015, Trường ĐHCT bắt đầu triển khai Dự 
án Nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng vốn vay 
ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng kinh phí 
105,9 triệu USD với mục tiêu xây dựng Trường 
ĐHCT trở thành một trong những trường hàng 
đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào 
năm 2022 về 03 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản 
và môi trường. 
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đối với lĩnh vực CNTT, Trường ĐHCT có 
Khoa CNTT và Truyền thông với bề dày lịch 
sử hơn 20 năm hình thành và phát triển. Khoa 
có tiềm lực phát triển trong nhiều lĩnh vực như: 
Khai phá dữ liệu và nhận dạng; Dự báo và mô 
phỏng; Tính toán lớn và điện toán đám mây; An 
ninh mạng và an toàn hệ thống; Truyền thông 
di động; Hệ thống thông tin địa lý (GIS)... Hằng 
năm, Khoa công bố khoảng 70 bài báo quốc gia 
và quốc tế. Bên cạnh đó, Khoa đang đẩy mạnh 
nghiên cứu các ứng dụng CNTT phục vụ các 
lĩnh vực đặc thù cho vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long như: nông nghiệp, thuỷ sản, môi trường, 
đặc biệt là vấn đề biến đổi khí hậu, hạn hán và 
xâm nhập mặn. Khoa CNTT và Truyền thông 

từng là đơn vị đăng cai tổ chức các hội thảo 
quốc gia và quốc tế như: Hội thảo quốc gia về 
các vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và 
Truyền thông năm 2011, IEEE RIVF năm 2010 
và 2015.

Tại Hội nghị FAIR 2016, các nhà khoa học đã 
giới thiệu các kết quả nghiên cứu và ứng dụng 
mới nhất liên quan đến những vấn đề thời sự 
của CNTT như Deep Learning và Big Data, đã 
có hơn 200 báo cáo khoa học được gửi tới Hội 
nghị từ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có 
uy tín trong lĩnh vực CNTT. Ban tổ chức đã tiến 
hành phản biện và lựa chọn các báo cáo có đủ 
hàm lượng khoa học để trình bày tại Hội nghị. 
Cụ thể, có tổng số 112 báo cáo được trình bày 
tại 05 tiểu ban của Hội nghị gồm: Khoa học tính 
toán, Hệ thống thông tin, Công nghệ đa phương 
tiện, Cơ sở dữ liệu và Công nghệ tri thức, Công 
nghệ mạng và truyền thông. 

Qua các kỳ tổ chức, Hội nghị FAIR đã mở 
rộng cơ hội để các nhà khoa học trong lĩnh vực 
CNTT giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ các 
kết quả nghiên cứu mới nhất để triển khai, ứng 
dụng trong thực tiễn, từ đó, Hội nghị ngày càng 
khẳng định vai trò, tầm ảnh hưởng trong việc 
thúc đẩy nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng 
dụng về CNTT và Truyền thông tại Việt Nam.
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GS.TS. Vũ Đức Thi, Viện CNTT, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng 
Ban Tổ chức, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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LAØM VIEÄC VÔÙI ÑOAØN GIAÙO SÖ NHAÄT BAÛN TRONG 
DÖÏ AÙN HOÃ TRÔÏ KYÕ THUAÄT 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm “tăng cường 
năng lực để Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) trở thành trường xuất sắc về 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ” sử dụng viện trợ không hoàn lại của 
Chính phủ Nhật Bản, được triển khai thực hiện 
từ tháng 3/2016. Dự án gồm 03 hợp phần: (1) 
tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, (2) 
tăng cường năng lực đào tạo và (3) tăng cường 
hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và hành chính. 

Từ ngày 27/6 đến 30/6/2016, Đoàn Giáo sư 
các trường đối tác Nhật Bản đã đến làm việc với 
Trường về các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực 
nông nghiệp. Các Giáo sư đã thảo luận và đóng 
góp cho các ý tưởng (concept notes) của 16 
chương trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp sẽ được triển khai thực hiện trong Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT. 

Để cập nhật thông tin nghiên cứu và tạo 
cơ hội giao lưu giữa các nhà khoa học, ngày 
28/6/2016, các Giáo sư Nhật Bản đã tổ chức 
Hội thảo giới thiệu một số đề tài nghiên cứu đã 

được các nhóm nghiên cứu của Trường 
Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật Tokyo, 
Viện Công nghệ Kyoto thực hiện. Hội 
thảo còn giới thiệu và cung cấp thông tin 
cần thiết về các trường đối tác Nhật Bản 
cho các ứng viên của Trường ĐHCT dự 
kiến sẽ theo học chương trình tiến sĩ, 
thạc sĩ và nghiên cứu ngắn hạn tại Nhật 
Bản trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, từ ngày 25/7 đến 
28/7/2016, Đoàn Giáo sư các trường 
đối tác Nhật Bản đã đến làm việc cùng 
với các chuyên gia, nhà khoa học, giảng 
viên của Trường về các đề tài nghiên 
cứu thuộc lĩnh vực Môi trường. Đoàn 
Giáo sư Nhật Bản đã đi khảo sát lò sản 

xuất than sinh học của Công ty Thanh Trang 
tại xã Tân Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang và khảo sát lục bình trên một số con 
sông tại huyện Phụng Hiệp và Châu Thành A, 
tỉnh Hậu Giang. Đoàn cũng tham quan ruộng 
lúa chuẩn bị thí nghiệm sản xuất than sinh học 
tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ.

Nhân chuyến công tác này, ngày 28/7/2016, 
Đoàn Giáo sư, phối hợp với Ban Quản lý Dự 
án tổ chức Hội thảo giới thiệu một số nghiên 
cứu thuộc lĩnh vực môi trường được thực hiện 
bởi các nhà khoa học của các trường đại học: 
Hokkaido, Nagasaki, Nông nghiệp và Kỹ thuật 
Tokyo. Bên cạnh mục tiêu chia sẻ, học hỏi kinh 
nghiệm lẫn nhau trong thực hiện nghiên cứu 
các vấn về môi trường, các Giáo sư Nhật Bản 
và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng 
viên, nghiên cứu sinh, học viên của Trường 
ĐHCT mong muốn tìm ra những ý tưởng nghiên 
cứu mới và cơ hội hợp tác nghiên cứu trong  
tương lai. 

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
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LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAGA, NHẬT BẢN 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 21/8/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Trường Đại 
học Saga, Nhật Bản. Tham dự lễ có đại diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc 
của hai trường. 

Đại diện phía Trường ĐHCT, PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng gửi lời 
chào mừng nồng ấm đến đoàn công 

tác Trường Đại học Saga đã đến thăm và ký 
kết bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời, Hiệu trưởng 
cũng giới thiệu thông tin tổng quan về Trường 
ĐHCT. 

Được thành lập năm 1966, ĐHCT là trường 
đại học đa ngành, đa lĩnh vực trọng điểm của 
quốc gia tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
với nhiệm vụ chính là đào tạo nguồn nhân lực 
cho vùng và cả nước, là trung tâm nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ cho vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Hằng năm, Trường 
ĐHCT đón tiếp trên 300 đoàn khách quốc tế đến 
làm việc và ký trên 200 bản ghi nhớ hợp tác với 
các đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế 
giới, trong đó có khoảng 15% là đối tác đến từ 
Nhật Bản.

Trường Đại học Saga hiện có 06 khoa với số 

sinh viên bậc đại học 
là 5.000, bậc cao học 
là 2.000 và số lượng 
giảng viên, cán bộ, 
nhân viên là 1.700. 
Mối quan hệ giữa hai 
trường bắt đầu từ năm 
2008, khi đó, nhiều 
sinh viên thuộc Khoa 
Nông nghiệp của 
Trường ĐHCT đã đến 
học tập tại Saga. Năm 
2015, Trường Đại học 
Saga đã ký hợp tác 
với Khoa Phát triển 
Nông thôn của Trường 

ĐHCT và đã tổ chức cho sinh viên đến học tập 
tại Khoa này. Bên cạnh đó, Trường ĐHCT đã 
gửi nhiều cán bộ sang nghiên cứu trong các 
chương trình tiến sĩ và sau tiến sĩ tại Trường Đại 
học Saga. Những hoạt động trên đã và đang 
mang lại hiệu quả cao trong đào tạo nguồn nhân 
lực và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
hai trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn nhấn mạnh “Trường 
ĐHCT rất trân trọng mối quan hệ hợp tác với 
Trường Đại học Saga và vui mừng khi hoạt động 
hợp tác được mở rộng đến các khoa, viện khác 
của hai trường thông qua bản ký kết hợp tác lần 
này”. Hiệu trưởng cũng chia sẻ thông tin về Dự 
án ODA dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản 
nhằm nâng cấp Trường ĐHCT thành trường 
đại học xuất sắc, được quốc tế công nhận mà 
Trường ĐHCT đang triển khai thực hiện sẽ góp 
phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai 
trường ngày càng mở rộng, gắn bó hơn trong 
thời gian tới.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn và TS. Monde Masanori ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
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KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC C&J, HÀN QUỐC 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/8/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Tổ chức Tình 
nguyện C&J, Hàn Quốc về tài trợ học bổng cho sinh viên đang theo học tại Trường ĐHCT.

Hoạt động hợp tác quốc tế luôn được Nhà 
trường chú trọng. Trường luôn chủ động 
tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác 

trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh 
viên và hỗ trợ cộng đồng. Hằng năm, Trường 
đón tiếp và làm việc với hơn 20 đoàn khách 
quốc tế đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, học tập, 
nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa. Đặc 
biệt, trong khoảng thời gian gần đây, mối quan 
hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc ngày càng 
phát triển. Viện Vua Sejong Cần Thơ và Trung 
tâm Hàn Quốc học có văn phòng đặt tại Trường 
là một minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa 
Nhà trường và các tổ chức, viện, trường Hàn 
Quốc.

Trong công tác hỗ trợ sinh viên, Trường ĐHCT 
huy động nhiều nguồn lực khác nhau nhằm giúp 
đỡ các em vượt khó học tốt. Trong thời gian qua, 

Trường nhận được 
nhiều hỗ trợ của các 
tổ chức, cá nhân. Năm 
nay, Trường ĐHCT 
vui mừng nhận được 
sự hỗ trợ từ Đoàn 
tình nguyện C&J, là 
tổ chức tình nguyện 
được hình thành từ 
những nhà hảo tâm, 
tình nguyện viên từ 
nhiều thành phần khác 
nhau với mong muốn 
giúp đỡ những hoàn 
cảnh khó khăn. Trước 
đó, đoàn tình nguyện 
đã tổ chức hoạt động 
thường niên hỗ trợ trẻ 
em nghèo tại những 

nhà tình thương ở các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre. 
Từ sau năm 2016, Tổ chức C&J sẽ tài trợ học 
bổng cho sinh viên Trường ĐHCT, dành cho 
những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có kết 
quả học tập tốt với tổng giá trị học bổng là 2.000 
USD mỗi năm.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó 
Hiệu trưởng Trường đã gửi lời cảm ơn chân 
thành đến sự hỗ trợ của Tổ chức Tình nguyện 
C&J. Trường ĐHCT luôn trân trọng những hỗ 
trợ của các tổ chức, cá nhân và mong muốn 
nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, chung 
tay góp sức của cộng đồng để chăm lo cho 
thế hệ tiếp nối trong công cuộc xây dựng quê 
hương đất nước. Phó Hiệu trưởng tin tưởng Lễ 
Ký kết là sự mở đầu tốt đẹp cho sự hợp tác lâu 
dài giữa hai bên và mối quan hệ thân thiết trong 
tương lai.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê và ông Mun Cheolho ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
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KHÓA TẬP HUẤN 
“NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại 
học Sư phạm Quốc gia Daegu, Tòa Thị 
chính Daegu, Hàn Quốc và Trường Đại 

học Cần Thơ (ĐHCT), Khóa tập huấn Nâng cao 
nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học thành 
phố Cần Thơ và sinh viên ngành Sư phạm Tiểu 
học Trường ĐHCT diễn ra từ ngày 20/6 đến 
02/7/2016. Ngày 30/6/2016, Lễ bế mạc Khóa 
tập huấn được tổ chức tại Trung tâm học liệu, 
Trường ĐHCT.

Trong thời gian hai tuần tập huấn, các Giáo 
sư Hàn Quốc đã giới thiệu đến giáo viên Việt 
Nam hệ thống giáo dục của Hàn Quốc, hệ thống 
giáo dục dựa vào công nghệ thông tin, mô hình 
tư duy sáng tạo trong dạy tiếng Hàn, bồi dưỡng 
toán học dành cho người có năng khiếu, giáo 
dục thể chất và giảng dạy tích hợp tại Đại học 
Sư phạm Quốc gia Daegu. Các nhân viên Tòa 

thị chính Daegu đã giới thiệu 7 chủ 
đề trong chương trình gồm: giáo 
dục về an toàn, xử lý tình huống 
khẩn cấp, xây dựng hình ảnh cá 
nhân, giáo dục sức khỏe, tung 
hứng bóng, cách chế biến món ăn 
Hàn Quốc và chơi kèn Harmonica.

Trên tinh thần tình nguyện 
hướng tới cộng đồng, đoàn giảng 
viên Hàn Quốc đã tham gia giảng 
dạy và hỗ trợ hai trường tiểu học. 
Tại Trường Tiểu học Ngôi Sao, 
ngôi trường có nhiều trẻ em khuyết 
tật, đoàn đã tặng thảm, trang thiết 
bị dạy học và một số thiết bị cho 
Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung, 
một ngôi trường nằm ở vùng sâu 
của Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT gửi 
lời cảm ơn chân thành đến đoàn giảng viên Hàn 
Quốc đã xây dựng chương trình thiết thực dành 
cho giáo viên và sinh viên tiểu học của thành 
phố, chia sẻ những bài học bổ ích và tổ chức 
những hoạt động có ý nghĩa dành cho học sinh. 
Hiệu trưởng tin rằng với kiến thức và kỹ năng 
đạt được từ khóa tập huấn này, giáo viên và 
sinh viên tiểu học sẽ có cái nhìn mới và những 
tác động tích cực vào sự phát triển bền vững 
của giáo dục tiểu học trong tương lai. PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn chia sẻ Đại học Sư phạm Quốc 
gia Daegu là một trong những trường tiên phong 
của Hàn Quốc trong thiết lập mối quan hệ hợp 
tác với Trường ĐHCT, thông qua chương trình 
hợp tác lần này, hai trường sẽ có nhiều gắn kết, 
tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau đóng góp cho 
mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia.  

GS. Song Jang Ho, đại diện đoàn công tác Trường Đại học Sư phạm 
Daegu báo cáo kết quả Khóa tập huấn.
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CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA ĐOÀN CÁN BỘ TRƯỜNG
TẠI ĐÀI LOAN 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, 
hợp tác quốc tế, từ ngày 17/7 đến ngày 
31/7/2016, đoàn cán bộ gồm 20 thành 

viên là lãnh đạo chủ 
chốt của các khoa, 
viện, trung tâm, phòng 
ban của Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã có chuyến công 
tác tại 07 trường đại 
học ở Đài Loan gồm: 
Quốc lập Bình Đông, 
Đại Diệp, Quốc lập 
Cao Hùng, Quốc lập 
Hải Dương Cao Hùng, 
Quốc lập Sư phạm 
Cao Hùng, Khoa học 
Công nghệ Bình Đông 
và Quốc lập Chi Nan. 

Mục đích của chuyến 

công tác là: tăng cường sự 
hiểu biết về giáo dục, văn 
hóa, kinh tế, xã hội của 
Đài Loan cho cán bộ chủ 
chốt của Nhà trường; ký 
kết hợp tác song phương 
với Trường Đại học Quốc 
lập Bình Đông và Trường 
Đại học Đại Diệp ở Trung 
và Nam Đài Loan; trao 
đổi, học tập kinh nghiệm 
tổ chức, quản lý, đào tạo 
cấp trường, cấp khoa, viện 
và trung tâm, đặc biệt là 
các trung tâm ngoại ngữ; 
tìm hiểu và trao đổi kinh 
nghiệm tổ chức, quản lý, 
điều hành mô hình trường 

trung học phổ thông trong trường đại học; tìm 
kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực ươm tạo 
doanh nghiệp, ưu tiên với các doanh nghiệp vừa 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT (trái) tại Lễ ký kết hợp tác 
với Trường Đại học Quốc lập Bình Đông.

Tham quan triển lãm các công trình nghiên cứu tại Trường Đại học Bình Đông.

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI
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và nhỏ; tăng cường hợp tác về nghiên cứu khoa 
học, trao đổi giảng viên, sinh viên, học sinh; tìm 
kiếm cơ hội phối hợp đào tạo nguồn nhân lực 
đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư Đài Loan 
tại Việt Nam nói chung và Đồng bằng sông Cửu 
Long nói riêng; khảo sát cách vận hành của các 
phòng ban trong các trường…

Chuyến công tác diễn ra thuận lợi và đúng 
như kế hoạch. Mặc dù lịch trình làm việc khá 
dày đặc và việc di chuyển tương đối nhiều 
nhưng chuyến đi đã mang lại nhiều kết quả 

tích cực giúp tăng cường hơn nữa vị thế của 
Trường với các đối tác trong khu vực. Từ những 
cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa Trường ĐHCT với 
các trường đối tác đã góp phần tăng cường sự 
hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng để xây dựng 
mối quan hệ đối tác tốt đẹp và bền vững, mở ra 
nhiều cơ hội hợp tác triển vọng trong các mảng 

công tác phát triển chương trình 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, đào tạo 
và trao đổi cán bộ, sinh viên, liên 
kết đào tạo, giảng dạy ngoại ngữ 
và ngôn ngữ ứng dụng,...

Nhiều đối tác Đài Loan cũng 
thể hiện sự quan tâm, đồng tình 
và sẵn sàng hợp tác trong việc 
liên kết đào tạo không chỉ những 
chuyên ngành đào tạo cụ thể mà 
cả về ngôn ngữ, văn hóa cho 
sinh viên Trường ĐHCT giúp 
trang bị cho sinh viên những 
kiến thức, kỹ năng cần thiết để 

hòa nhập, thích nghi và phát triển tốt trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực ngày càng cao của xã hội.  

Đoàn công tác Trường ĐHCT thăm Trường Đại học Quốc lập Bình Đông.

Tham quan nhà máy chế biến thực phẩm tại Trường Đại học Hàng hải  
Cao Hùng.

14 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

Thực hiện Kế hoạch 
số 05-KH/TU, ngày 
22/4/2016 của Thành 

ủy Cần Thơ và Hướng dẫn 
số 11-HD/BTGTU của Ban 
Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ 

về việc tổ chức học tập, quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng, ngày 8/7/2016, Ban 
Tuyên giáo, Đảng ủy Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 
tổ chức Hội nghị Học tập, quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng cho toàn thể công 
chức, viên chức, người lao 
động và đảng viên của Trường. 

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó 
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành 
ủy Cần Thơ và Đ/c Nguyễn 
Thanh Phương, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 

Trường ĐHCT báo cáo chuyên 
đề tại Hội nghị về những nội 
dung, quan điểm cơ bản và 
mới trong các văn kiện như: 
Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XI) tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
Báo cáo đánh giá kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh 
tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và 
phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-
2020. Trên cơ sở đó, Hội nghị 

đã tiến hành thảo luận và đóng 
góp ý kiến.

Hội nghị Học tập, quán 
triệt, tuyên truyền, triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII 

của Đảng là đợt 
sinh hoạt chính trị 
sâu rộng, nhằm 
tạo chuyển biến 
về nhận thức và 
hành động trong nội 
bộ Đảng và công 
chức, viên chức, 
người lao động tin 
tưởng, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng; từ 
đó, biến thành nỗ 
lực vượt qua khó 
khăn, thách thức, 
thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ xây dựng, 
phát triển và bảo vệ 

Tổ quốc trong tình hình mới.

Thông qua Hội nghị, công 
chức, viên chức, người lao 
động và đảng viên của Trường 
đã nắm được nội dung cơ 
bản, những điểm mới và các 
giải pháp được nêu trong văn 
kiện Đại hội; từ đó nâng cao 
nhận thức, phát huy năng lực, 
tính sáng tạo trong tổ chức và 
đưa Nghị quyết của Đảng vào  
cuộc sống. 

Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT báo cáo chuyên đề của Nghị quyết.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP KHOA SƯ PHẠM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 16/7/2016, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Kỷ 
niệm 50 năm thành lập (1966-2016). Buổi lễ vinh dự đón tiếp quý đại biểu là đại diện lãnh đạo các 
cơ quan, ban, ngành các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và đại diện các công ty, doanh nghiệp. 
Về phía Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban, trung tâm của 
Trường; các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Sư phạm về chung vui chúc mừng sự trưởng 
thành và phát triển của Khoa.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang 
trọng, ấm cúng, thấm đượm tình đồng 
nghiệp, đồng môn và đặc biệt là tình thầy 

trò qua các thế hệ sinh viên của Khoa. Mở đầu 
là diễn văn khai mạc của PGS.TS. Nguyễn Văn 
Nở, Trưởng Khoa Sư phạm nhằm ôn lại lịch 
sử 50 năm qua cũng như đề ra những phương 
hướng, mục tiêu phấn đấu trong thời gian 
tới “50 năm qua, Khoa Sư phạm, Trường Đại 
học Cần Thơ đã đào tạo hàng vạn sinh viên các 
hệ: chính quy, chuyên tu, tại chức, liên thông, 
liên kết theo yêu cầu của các tỉnh trong khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long… mà do nhiều thay 
đổi về cơ cấu tổ chức nên chưa thống kê được. 
Nhưng có thể khẳng định, các cựu sinh viên của 
Khoa Sư phạm, hiện không chỉ đóng vai trò là 
lực lượng nòng cốt của đội ngũ giáo viên trung 

học phổ thông, giảng viên các trường trung 
cấp, cao đẳng, đại học, học viện chính trị trong 
Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long mà còn trở 
thành những nhà quản lí giáo dục ở cấp tỉnh, 
cấp huyện; đóng góp rất quan trọng trong sự 
nghiệp giáo dục ở Đồng bằng sông Cửu Long”.

Hiện nay, Khoa Sư phạm có tổng số cán 
bộ viên chức là 138, trong đó có 05 Phó Giáo 
sư, 25 tiến sĩ, 80 thạc sĩ trên tổng số 122 giảng 
viên. Khoa hiện có 09 Bộ môn và 01 Tổ Văn 
phòng. Ngoài ra, Khoa Sư phạm còn có 02 
đơn vị vừa có mối quan hệ trực tiếp về mặt tổ 
chức nhân sự vừa có mối quan hệ chặt chẽ về 
chuyên môn nghiệp vụ là Trung tâm Bồi dưỡng 
Nghiệp vụ Sư phạm và Trường THPT Thực 
hành Sư phạm. Khoa Sư phạm hiện đang đào 

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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tạo 09 ngành bậc đại học và 02 ngành sau đại 
học. Khoa còn được giao nhiệm vụ xúc tiến làm 
đề án mở hai ngành cao học trong năm 2016 
là: Quản lí Giáo dục và Toán ứng dụng. Ngoài 
công tác đào tạo, trong nhiều năm qua, Khoa Sư 
phạm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ bồi dưỡng 
giáo viên các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. 
Thêm vào đó, theo đề nghị của các Sở Giáo dục 
và Đào tạo khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 
Khoa Sư phạm tổ chức các khóa tập huấn bồi 
dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ sư phạm 
cho giáo viên trung học phổ thông...

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT đã gửi lời chúc mừng nồng 
ấm đến toàn thể thầy cô và sinh 
viên các thế hệ Khoa Sư phạm; 
bên cạnh đó chia sẻ một số định 
hướng về kế hoạch chiến lược 10 
năm phát triển Khoa Sư phạm đến 
năm 2026 như: ổn định cơ cấu, cấu 
trúc Khoa Sư phạm theo hướng đáp 
ứng chức năng nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học, đào tạo sinh viên đặc 
biệt là bồi dưỡng thường xuyên cho 
giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long; phát triển Khoa theo hướng 
hiện đại, linh hoạt và tự chủ cao; 

bồi dưỡng giáo viên theo phương thức thường 
xuyên, liên tục, ngay tại chỗ bằng cách ứng 
dụng công nghệ trực tuyến; đào tạo sinh viên sư 
phạm chú trọng chất lượng, đạt chuẩn đầu ra, 
chuẩn nghề nghiệp và khả năng tìm được việc 
làm; có kỹ năng sống, kỹ năng tự học, tự phát 
triển chuyên môn; đưa vào hoạt động Trung tâm 
Kỹ năng Sư phạm trong cuối năm 2016; tiếp tục 
gắn kết với các địa phương, các Sở Giáo dục, 
các trường, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
quản lý giáo dục cho địa phương; tăng cường 
hội nhập quốc tế đặc biệt là hội nhập với cộng 
đồng ASEAN. Hiệu trưởng tin rằng với bề dày 
lịch sử, kinh nghiệm, năng lực vốn có và quyết 
tâm cao, Khoa Sư phạm sẽ tiếp tục thực hiện 
thành công và có chất lượng sự nghiệp đào tạo 
giáo viên và bồi dưỡng giáo viên.

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Khoa Sư 
phạm, Trường ĐHCT đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Đây có thể coi là mốc son đánh dấu sự 
trưởng thành và phát triển của Khoa Sư phạm 
nói riêng và Trường ĐHCT nói chung. Những 
thành quả đạt được của các thế hệ thầy cô giáo 
và sinh viên trong nửa thế kỉ qua là điều kiện 
thuận lợi để tập thể Khoa Sư phạm tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu, góp phần phát triển hơn nữa 
trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm phát biểu 
khai mạc tại buổi lễ.

Những bông hoa tươi thắm như những lời cảm ơn trân trọng đến quý thầy cô-
những người đã góp phần to lớn cho sự phát triển của Khoa Sư phạm trong thời 
gian qua.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN-HỘI NĂM HỌC 2015-2016 
VÀ CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2016 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 30/8/2016, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác Đoàn-Hội năm học 2015-2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2016-2017 và tổng 
kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2016.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được 
nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn-Hội 
trên tất cả các mặt công tác như: công tác 

tổ chức xây dựng Đoàn-Hội, xây dựng Đảng và 
chính quyền; công tác giáo dục truyền thống, 
giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống; kết quả 
thực hiện các phong trào “Xung kích phát triển 
kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành 
với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Sinh viên 
5 tốt” và hoạt động phát huy khả năng sáng tạo 
của sinh viên, tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên 
trang bị kiến thức, kỹ năng xã hội, tự tin, chủ 
động hội nhập.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ hành 
động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Trường 
ĐHCT năm 2016 đã thành lập 48 đội, nhóm từ 

hơn 2.000 cán bộ, sinh viên tham gia thực hiện 

công tác tình nguyện trên 52 xã, phường, thị 
trấn đã để lại những kết quả tích cực như: hỗ 
trợ nông dân hạn chế xâm nhập mặn, hoạt động 
tình nguyện hướng về biển đảo, giao lưu với 
sinh viên tình nguyện quốc tế, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật, chung tay xây dựng nông thôn 
mới, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện,...  

Tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đã nhiệt liệt 
biểu dương những thành tích mà Đoàn Thanh 
niên và Hội Sinh viên Trường đạt được trong 
năm qua, đồng thời đề xuất một số hoạt động 
triển khai trong thời gian tới, trong đó, chú trọng 
đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, xây dựng các 
hoạt động mang tính học thuật, các câu lạc 
bộ, đội, nhóm, phát triển kỹ năng chuyên môn, 
kỹ năng sống,... song song với các hoạt động 

nâng cao chất lượng đào tạo, 
tăng cường giao lưu, trao đổi sinh 
viên quốc tế,... Phó Hiệu trưởng 
tin tưởng rằng với sự quan tâm, 
chỉ đạo sâu sát của Ban Thường 
vụ Thành đoàn, Ban Thư ký Hội 
Sinh viên thành phố, Đảng ủy-
Ban Giám hiệu, sự đồng tình, 
ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị 
trong trường cùng với tinh thần, 
nhiệt huyết của tuổi trẻ, sinh viên 
Trường ĐHCT sẽ tiếp tục phát 
huy, nỗ lực không ngừng đạt 
được nhiều thành tích hơn nữa 
để các em tự khẳng định mình và 
tự hào là sinh viên Trường ĐHCT.

Khen thưởng cho 20 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè năm 2016 của Trường ĐHCT.
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Chieán dòch Thanh nieân tình nguyeän heø naêm 2016 
taïi xaõ Nam Du 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm phát huy vai trò xung kích tình 
nguyện của đoàn viên, thanh niên trong 
việc xây dựng nông thôn mới và hướng 

tới lợi ích cộng đồng, Chiến dịch Thanh niên 
tình nguyện hè năm 2016 tại xã Nam Du, huyện 
Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang với sự tham gia của 
31 chiến sĩ tình nguyện ở Trường ĐHCT được 
tổ chức trong 12 ngày (27/6 đến 09/7/2016). 
Lễ Tổng kết Chiến dịch đã diễn ra vào tối ngày 
08/7/2016 với sự tham dự của lãnh đạo địa 
phương, Ban Giám hiệu Trường ĐHCT, Công ty 
Xi măng Holcim Việt Nam, cán bộ Đoàn, đoàn 
viên Đoàn khối Phòng ban và 31 chiến sĩ tình 
nguyện là cán bộ trẻ, sinh viên Trường ĐHCT 
cùng người dân và các em học sinh trên địa  
bàn xã.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời cảm 
ơn sâu sắc đến lãnh đạo địa phương, bà con 
nhân dân đã quan tâm, chăm lo cho các chiến 
sĩ, đóng góp từng “miếng rau, miếng cá” và cùng 

các chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ đề ra. Phó Hiệu trưởng cũng gửi lời 
cảm ơn đến Công ty Xi măng Holcim Việt Nam 
đã đồng hành cùng Nhà trường trong công tác 
vì xã hội và mong muốn rằng sự hợp tác trong 
nhiều năm qua giữa Nhà trường và Công ty sẽ 
ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu. Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng sự hiểu 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu tại buổi lễ.
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biết lẫn nhau, sự gần gũi trong công tác xã hội 
và những tình cảm tốt đẹp sẽ thôi thúc Trường 
ĐHCT và Công ty Xi măng Holcim có nhiều hoạt 
động hơn nữa trong tương lai, cùng góp sức 
chung tay phát triển cộng đồng.

Trong gần nửa tháng qua, với sự nhiệt tình, 
hăng hái của 31 chiến sĩ tình nguyện cùng với 
sự hỗ trợ hết lòng từ nhân dân địa phương, 
Chiến dịch đã đạt được những kết quả như sau: 

Hoạt động “Xây dựng giao thông nông 
thôn”: phối hợp cùng Công ty Xi măng Holcim 
Việt Nam thực hiện tuyến đường giao thông 
nông thôn trên đoạn đường “Ngang đảo xã Nam 
Du” nối liền từ Trường Tiểu học và THCS Nam 
Du đến khu dân cư.

Hoạt động “Xây dựng bể ủ phân hữu cơ”: bể 
phân hữu cơ được làm với chế phẩm sinh học 
Nấm Trichoderma và phân Ure; các chiến sĩ đã 
thực hiện bể ủ phân tại 01 hộ dân và tại Trạm Y 
tế nhằm xử lý rác hữu cơ và giúp trồng cây tốt 
hơn. Đoàn còn hỗ trợ vận chuyển các dụng cụ 
của Trạm Y tế, cải tạo vườn thuốc Nam với hơn 
18 loại thuốc như: Kiến cò, Nha đam, Sâm đại 
hành, Rẻ quạt, Hoàn ngọc,…

Nhằm tạo sân chơi và ôn tập kiến thức cho 
học sinh, đoàn chiến sĩ tổ chức hoạt động “Sinh 
hoạt hè cho thiếu nhi” với các nội dung: ôn tập 
tiếng Việt, tiếng Anh; dạy hát, nhảy dân vũ, vẽ 
tranh, chơi trò chơi. Hoạt động được tổ chức 12 
buổi tại Hòn Ngang và 02 buổi tại Hòn Mấu thu 

hút hơn 100 học sinh tham gia, bên cạnh đó, 
đoàn còn tặng nhiều phần quà, tập, bánh kẹo 
cho các em học sinh tiêu biểu.

Đoàn tổ chức 06 buổi vệ sinh môi trường và 
xử lý rác thải tại các điểm ô nhiễm trên địa bàn 
xã với hơn 120 lượt tham gia của đoàn viên - 
sinh viên nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức 
của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Đoàn chiến sĩ tình nguyện và đoàn viên, thanh 
niên địa phương tổ chức 01 buổi giao lưu văn 
nghệ và 01 buổi giao lưu thể thao với sự tham 
gia và cổ vũ của hơn 50 đoàn viên, sinh viên. 
Ngoài ra, những hoạt động hỗ trợ địa phương 
cụ thể như: sửa nhà, vận chuyển vật tư, vận 
chuyển đất trồng cây tại Uỷ ban nhân dân xã 

Nam Du; sửa chữa, cải tạo sân bóng đá, tạo 
quang cảnh cho Trường Tiểu học và THCS Nam 
Du và vận chuyển thuyền ra biển cũng được 
thực hiện.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì 
khó có thanh niên”, tập thể Chiến sĩ tình nguyện 
tại mặt trận Nam Du đã hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, phát huy vai trò xung kích tình 
nguyện của thanh niên, sinh viên Trường ĐHCT. 
Qua thời gian thực hiện công việc với nhân dân 
xã Nam Du bằng những việc làm thiết thực, 
đoàn chiến sĩ tình nguyện đã để lại nhiều dấu 
ấn tốt đẹp trong nhân dân làm nên một mùa hè 
đầy sôi động, ý nghĩa, góp phần vào sự thành 
công của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
năm 2016. 

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Phòng Công tác Chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 151/HD-LĐLĐ, 
ngày 25/3/2016 của Ban Thường vụ Liên 
đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về 

việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “Tháng hành 
động vì trẻ em” năm 2016; ngày 16/8/2016, 
Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ phối hợp 
với Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ 
chức Đoàn cán bộ thăm và tặng quà cho học 
sinh vượt khó học giỏi ở hai trường thuộc huyện 
Phong Điền gồm: Trường Tiểu học Thạnh Phú 
Đông và Trường Tiểu học Lộ Vòng Cung. 

Tại hai điểm trường, đoàn đã thăm và tặng 
100 phần quà (mỗi trường 50 phần), mỗi phần 
quà trị giá 200.000 đ/học sinh (gồm cặp học sinh 
và 10 quyển tập) cho 100 học sinh nghèo vượt 
khó học tốt. Cô Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu 
học Thạnh Phú Đông vui mừng cho biết “Lâu 
lắm rồi trường chúng tôi mới được hân hạnh đón 
nhận quà cho học sinh nghèo như thế này!”. 

Trong niềm hân hoan khi được nhận phần 
quà, thay mặt các bạn học sinh nghèo, học sinh 

Lê Thị Mộng Duyên, lớp 4B bộc 
bạch tâm sự “Chúng em được 
sinh ra ở vùng quê có điều kiện 
kinh tế khó khăn nhưng mỗi chúng 
em đều mang trong mình những 
ước mơ và hoài bão. Chính từ 
những ước mơ và hoài bão đó 
đã thôi thúc và là động lực giúp 
chúng em vượt qua những khó 
khăn trong cuộc sống, đưa chúng 
em đến với mái trường mến yêu 
này. Ở đây, chúng em luôn nhận 
được sự quan tâm đặc biệt của 
các thầy cô, sự cảm thông, chia sẻ 
của bạn bè. Bên cạnh đó, chúng 
em còn nhận được sự giúp đỡ của 
các cô, chú lãnh đạo địa phương 

và sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần của 
các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Thật bất 
ngờ! đầu năm học mới này chúng em càng vinh 
dự hơn khi được các cô, chú lãnh đạo của Liên 
đoàn Lao động thành phố và Công đoàn Cơ sở 
Trường Đại học Cần Thơ trao tặng những phần 
quà đầy ý nghĩa và ấm áp tình người. Những 
phần quà này tuy giá trị không lớn lao nhưng 
đã làm cho chúng em vô cùng xúc động, nó sẽ 
là nguồn động lực giúp chúng em vượt qua mọi 
hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập để 
mai sau giúp ích cho đời”.

Tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi 
vào đầu năm học mới là việc làm thiết thực, tạo 
động lực tốt cho các em học sinh nghèo hiếu 
học của địa phương có điều kiện thuận lợi, 
chuẩn bị bước vào năm học mới và phấn đấu 
vượt khó, vươn lên trong học tập, góp phần hạn 
chế thực trạng học sinh nghèo bỏ học và chia sẻ 
một phần khó khăn đối với những hộ dân nghèo 
ở địa phương.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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CHƯƠNG TRÌNH “VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG” 
NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm hỗ trợ phần nào cho các em học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Kiên Hải-
một huyện đảo xa xôi phía Tây Nam Tổ 

quốc, Đoàn Khối Phòng ban Trường Đại học 
Cần Thơ thực hiện Chương trình “Vui ngày khai 
trường” năm 2016 tại hai xã đảo Nam Du và An 
Sơn thuộc huyện đảo Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang 
với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên Đoàn 
Khối Phòng ban, đoàn viên các đơn vị kết nghĩa 
với Đoàn Khối Phòng ban và các chi đoàn trực 
thuộc, các mạnh thường quân. Bên cạnh việc 
hỗ trợ cho các em học sinh nghèo sẵn sàng cho 
năm học mới, đây còn là cơ hội cho đoàn viên 
thuộc Đoàn Khối Phòng ban tham gia công tác 
xã hội và nâng cao ý thức phát triển cộng đồng.

Chương trình “Vui ngày khai trường” năm 

2016 đã nhận được sự ủng hộ, 
đóng góp nhiệt tình từ các đơn vị 
trực thuộc Trường Đại học Cần 
Thơ; công đoàn các phòng, ban, 
trung tâm; quý thầy, cô; các tổ 
chức, công ty và các mạnh thường 
quân. Vào ngày 08/7/2016, đoàn 

đã đi thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn tại các điểm trường của Trường 
Tiểu học và Trung học cơ sở Nam Du. Tại đây, 
đoàn đã trao tặng 10.000 quyển tập trắng, 100 
bộ đồng phục (mỗi bộ trị giá 150.000đ), 50 bộ 
đồng phục (mỗi bộ trị giá 120.000đ), dụng cụ 
học tập, và 01 phần quà cho học sinh khuyết tật 
với trị giá 3.000.000đ.

Khi tận mắt nhìn những gương mặt bé nhỏ, 
ngây thơ trong tuổi ăn tuổi học nhưng lại chịu 
nhiều thiệt thòi khi sống ở một vùng đất còn 
nhiều khó khăn rạng ngời, vui sướng nâng niu 
những quyển tập mới làm các thành viên trong 
đoàn không giấu được niềm xúc động. Mặc 
dù cơ sở vật chất Nhà trường còn thiếu thốn, 
đường đi đến trường của các em còn nhiều vất 

vả nhưng mong rằng với món quà đầy 
ý nghĩa chứa đựng biết bao tình cảm 
của các mạnh thường quân, những 
người luôn quan tâm, chăm lo cho 
mầm xanh của đất nước, các em sẽ có 
nhiều động lực để phấn đấu đạt nhiều 
thành tích cao trong năm học mới.

Các em nhỏ được tặng đồng phục cho năm học mới.
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Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Thực hiện kế hoạch thường niên của Bộ 
Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, ngành Chăn 
nuôi Trường Đại học Cần Thơ phối hợp 

với Chi hội Chăn nuôi Cần Thơ và một số công 
ty cùng đoàn cán bộ của Bộ Tư lệnh đã tư vấn 
kỹ thuật chăn nuôi, thăm hỏi và tặng quà cho 
các đơn vị đóng quân trên vùng biển, đảo Tây 
Nam của tổ quốc (Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn 
Chuối, Nam Du và Hòn Đốc). 

Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, nhiều 
đơn vị đã và đang đẩy mạnh công tác tăng gia 
sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, chủ động 
nguồn thực phẩm tại chỗ, đảm bảo chất lượng 
vệ sinh an toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập 
trung. Tiêu biểu là mô hình trồng rau sạch và cỏ 
voi để nuôi bò của tiểu đoàn 653, mô hình nuôi 
heo rừng của tiểu đoàn Hòn Đốc...

Trong điều kiện tự nhiên hiện có trên biển 

đảo, các đơn vị có thể phát triển mô hình chăn 
nuôi heo rừng dựa vào một số cây trồng (chuối, 
khoai mì,…) và rau muống biển; ngoài ra có thể 
tận dụng nguồn thủy hải sản đánh bắt để nuôi 
vịt biển. 

Trong chuyến đi này, các công ty chăn nuôi 
đã ủng hộ nguồn tiền mặt 80 triệu đồng cho 
nguồn quỹ đồng đội và quỹ hỗ trợ tăng gia sản 
xuất của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân.

Ngành Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ 
và Chi hội Chăn nuôi Cần Thơ trân trọng ghi 
nhận sự đóng góp của các công ty và cá nhân 
(1) Công ty TNHH De Heus Việt Nam, (2) TS. 
Lê Thanh Phương, Công ty TNHH Emivest Việt 
Nam, (3) Công ty TNHH Nông nghiệp Hoàng 
Long, (4) Công ty TNHH Dinh dưỡng Chăn nuôi 
Xanh, (5) Ông Nguyễn Văn Lân. 

Nghóa
tình 
bieån 
ñaûo 
Taây 
Nam
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HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM TÌNH NGUYỆN VIÊN HÀN QUỐC 
TẠI BỘ MÔN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Khoa Công nghệ

Ngày 08/07 vừa qua, Bộ môn Điện tử Viễn thông, Khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ 
đã đón tiếp đoàn sinh viên tình nguyện của chương trình Tình nguyện viên Công nghệ thông 
tin (Korean IT Volunteers - KIV), Hàn Quốc. Trong lần ghé thăm này, đoàn sinh viên Hàn Quốc đã 
tham gia giao lưu văn hóa và mở lớp lập trình Java trong hai tuần. 

Chương trình Tình nguyện viên Công nghệ 
Thông tin KIV là một dự án của Cơ quan 
Xã hội-Thông tin Quốc gia Hàn Quốc 

(National Information Society Agency - NIA) 
nhằm gửi các nhóm tình nguyện viên về công 
nghệ thông tin (CNTT) đến các quốc gia đối tác 
trong khoảng thời gian từ một đến hai tháng. 
Trong chuyến thăm lần này, nhóm tình nguyện 
viên bao gồm bốn bạn sinh viên là những người 
trẻ, tài năng được chọn lọc trong ngành CNTT 
của trường Đại học Sookmyung Hàn Quốc. 

Trong hai tuần, nhóm tình nguyện viên đã tổ 
chức được 08 buổi học lập trình Java và 05 buổi 
giao lưu văn hóa Hàn-Việt. Lớp lập trình Java 
đã thu hút hơn 30 sinh viên thuộc các ngành 
Kỹ thuật điện tử truyền thông và Kỹ thuật máy 

tính. Các bạn tình 
nguyện viên đã mang 
đến những bài giảng 
ngắn gọn, dễ hiểu với 
rất nhiều ví dụ minh 
họa. Mặc dù khóa học 
chỉ diễn ra trong 2 tuần 
nhưng những kết quả 
đạt được đã thể hiện 
phần nào những nỗ 
lực, cố gắng của các 
bạn sinh viên và nhóm 
tình nguyện viên.

Bên cạnh đó, nhiều 
hoạt động thú vị như 
học tiếng Hàn, nấu 
ăn, văn nghệ, thể thao 
được tổ chức trong 

các buổi giao lưu văn hóa Hàn-Việt. Tất cả các 
hoạt động luôn diễn ra trong bầu không khí đoàn 
kết, hữu nghị, gắn bó thân thiết và thu hút được 
nhiều sinh viên của Bộ môn tham gia. 

Trước khi kết thúc chuyến thăm và làm việc, 
nhóm tình nguyện viên đã trao tặng cho Bộ môn 
Điện tử Viễn thông một laptop và một máy chiếu. 

Với hai tuần lễ ngắn ngủi, nhóm tình nguyện 
viên Hàn Quốc và sinh viên của Bộ môn Điện tử 
Viễn thông đã dành cho nhau khoảng thời gian 
tuyệt đẹp, sự hiểu biết lẫn nhau thông qua trao 
đổi văn hóa. Bỏ qua hết những rào cản ngôn 
ngữ, các bạn xích lại gần nhau hơn sau các 
buổi học, buổi giao lưu và tạo nên tình cảm bạn 
bè chân thành, gắn bó. 

Lãnh đạo Bộ môn Điện  tử Viễn thông chụp hình lưu niệm cùng nhóm tình nguyện viên.
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GÓC SINH VIÊN

Muøa tình nguyeän ñaàu tieân
Quách Minh Vinh, Lớp Chính trị học, Khóa 41

Neáu ñôøi ngöôøi laø moät cuoán phim, thì quaõng ñôøi sinh vieân coù leõ laø nhöõng thöôùc phim 
soâi ñoäng nhaát. Khi ta treû, ta coù raát nhieàu söï löïa choïn cho cuoäc ñôøi mình. Rieâng 
ñoái vôùi toâi, toâi seõ choïn daønh moät phaàn thôøi gian tuoåi treû cho nhöõng hoaït ñoäng tình 

nguyeän, keå töø sau chuyeán ñi aáy-Chieán  dòch Thanh nieân tình nguyeän heø do Ñoaøn khoa 
Khoa hoïc Chính trò phaùt ñoäng.

Tham gia cuøng caùc ñoaøn vieân, thanh nieân khaùc trong Khoa, toâi ñöôïc ñeán xaõ Myõ Khaùnh, 
huyeän Phong Ñieàn, thaønh phoá Caàn Thô ñeå giuùp ñòa phöông toân taïo caûnh quan, giöõ vöõng caùc 
tieâu chí xaõ noâng thoân môùi, ñoàng thôøi khai thoâng loái ñi ñöôøng ñaát ñeå hoaït ñoäng cuûa ngöôøi 
daân dieãn ra thuaän tieän. Tuy chæ coù moät tuaàn ngaén nguûi gaén boù vôùi ngöôøi daân Myõ Khaùnh 

nhöng trong toâi ñaõ ñaày 
aép nhöõng kyû nieäm. Ñeå 
roài giôø ñaây khi nhôù laïi, 
soáng muõi laïi cay cay!

Ñi tình nguyeän khoâng 
heà laø moät chuyeán ñi 
chôi. Vaát vaû laém, cöïc 
khoå laém nhöng vui 
laém! Ñoâi khi vui ñeán 
rôi nöôùc maét. Coù nhö 
vaäy, chuùng toâi môùi 
nhaän ra ñaâu laø nhöõng 
thaùng naêm ñeïp nhaát 
tuoåi thanh xuaân!

Toâi nhôù ngaøy ñaàu 
tieân ñaët chaân ñeán Myõ 
Khaùnh vôùi bieát bao aùnh 
nhìn aân caàn cuûa ngöôøi 
daân nôi ñaây, nhôù caùi 
laàn nhaän ñöôïc quaø 
khuyeán maõi haäu hónh 

cuûa maáy coâ chuù ôû chôï vì öu tieân «tuïi noù laø sinh vieân tình nguyeän”. Toâi nhôù ñeâm ñaàu tieân 
“nguû chung” vôùi muoãi. Ñaùm con trai ñaäp muoãi töøng tieáng “boáp... boáp...” nghe vui tai nhö 
moät baûn ñaøn laïc nhòp, mieäng ñöùa naøo cuõng cöôøi toe toeùt. AÁy vaäy maø daàn daàn cuõng quen, 
roài chuyeån sang thích thuù, thaønh ra caûm thaáy buoàn moãi luùc khoâng nghe thaáy tieáng ñaäp 
muoãi nöõa. Toâi nhôù nhöõng laàn doïn coû, troàng hoa,... giöõa caùi naéng ñoå löûa cuûa muøa heø, moà 
hoâi chaûy nheã nhaïi maø ai cuõng ñinh ninh “doïa” nhau “khoâng laøm xong phaàn vieäc naøy thì 
böõa nay bò boû ñoùi nha maáy ñöùa”. Toâi theøm ñöôïc nghe tieáng goïi trong veo cuûa caùc thaønh 
vieân ñoäi haäu caàn “Tôùi giôø côm roài maáy ñöùa ôi!”. Khi aáy, chuùng toâi uøa vaøo beáp nhö ñaøn ong 
vôõ toå, ngoài ngay ngaén hít haø cheùn côm noùng hoåi treân tay, roài laïi ñuøa nhau “AÊn nhieàu rau 
cho ñeïp da”. Toâi nhôù buoåi sinh hoaït heø vaø trao quaø cho hoïc sinh vöôït khoù hoïc gioûi, nhìn 
nhöõng nuï cöôøi heù nôû treân moâi cuûa caùc em moãi khi troø chuyeän hay tham gia vaøo caùc tieát 
muïc cuûa chuùng toâi, chuùng toâi caûm thaáy haïnh phuùc voâ cuøng! Toâi nhôù caùi laàn phaùt quang 
buïi raäm gaëp trôøi möa to, ngöôøi chuû tieäm taïp hoùa baûo chuùng toâi vaøo quaùn ngoài, roài môøi 
chuùng toâi uoáng traø noùng vöøa môùi pha cuõng nhö aên vaøi ba caùi baùnh, traùi caây maø coâ goïi laø 
“chuùt quaø moïn cuûa daân que”. Möa ngoaøi trôøi thì laïnh, quaùn thì nhoû vaø lieâu xieâu, maø nghóa 
tình thì luoân aám aáp vaø troøn ñaày.

Khoâng chæ laø nhöõng kyû nieäm ñeïp, heø tình nguyeän vôùi chuùng toâi coøn laø kyø hoïc ñaëc bieät 

Hoạt động thăm và tặng quà cho gia đình chính sách.
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chöùa ñöïng voâ vaøn baøi hoïc quyù baùu, maø ñoâi khi giaûng ñöôøng khoâng theå truyeàn ñaït ñöôïc. 
Chuùng toâi-nhöõng coâ caäu sinh vieân vöøa môùi böôùc ra khoûi söï chôû che cuûa boá meï ñeå töï 

mình chaêm soùc baûn thaân. Baïn toâi coù ñöùa khoâng bieát chuaån bò moät böõa côm ñôn giaûn, coù 
ñöùa chöa moät laàn thöû caàm cuoác ñeå cuoác ñaát, laïi coù ñöùa chöa bao giôø phaûi daàm möa daõi 
naéng. Nhöng roài chuùng toâi cuõng ñaõ cöùng coûi hôn. Chính söï duõng caûm, daùm thöû thaùch baûn 
thaân ñaõ giuùp cho chuùng toâi ngaøy caøng hoaøn thieän mình.

Toâi laø moät caäu trai höôùng noäi vaø khaù ruït reø. Nhöng khi tham gia heø tình nguyeän, nhôø 
söï chæ baûo cuûa caùc anh chò, toâi ñaõ thay ñoåi raát nhieàu. Toâi ñaõ bieát caùch hoøa mình vaøo taäp 
theå, roài khi tieáp xuùc vôùi ngöôøi daân phaûi hoaït baùt, leã pheùp ra sao. Luùc ñoù, toâi caûm nhaän 
raèng mình ñaõ tröôûng thaønh raát nhieàu, tröôûng thaønh töø nhöõng ñieàu raát nhoû.

Ngaøy chia tay, toâi coá giaáu nöôùc maét vaøo trong. AÁy vaäy maø, khi ngoài treân xe trôû veà nhaø, 
toâi laïi oøa khoùc nöùc nôû sau löng ñöùa baïn. Vaâng, coù nhöõng tình caûm quaù ñoãi ngoït ngaøo, thaân 
thöông ñeán möùc chuùng ta chaúng theå naøo coá giaû vôø maïnh meõ ñöôïc nöõa.

Myõ Khaùnh ñaõ trôû thaønh noãi nhôù, nieàm thöông...
Vaø chuùng toâi ñaõ daàn tröôûng thaønh nhö theá, töø kyø hoïc khoâng tính baèng tín chæ hay hoïc 

phí, maø tính baèng traûi nghieäm.
Toâi chôït nhôù ñeán nhöõng caâu haùt giaøu tính trieát lyù cuûa nhaïc só Traàn Long AÅn:

“Khi nghó veà moät ñôøi ngöôøi, toâi thöôøng nhôù veà röøng caây.
 Khi nghó veà moät röøng caây, toâi thöôøng nhôù veà nhieàu ngöôøi. 

Treû trung nhö cuïm hoa hoàng, hoàn nhieân nhö ngaøn aùnh löûa, chieàu hoâm khi gioù veà...”.
Tuoåi treû chæ ñeán moät laàn, toâi khoâng muoán söùc treû cuûa toâi, cuûa nhieàu theá heä thanh nieân 

troâi qua chæ trong nhöõng ngoõ phoá vaø trang saùch, toâi luoân muoán ñöôïc soáng heát mình vôùi 
nhöõng naêm thaùng maø mình coù.

Vaø toâi tin caùc baïn cuõng suy nghó nhö theá! Muøa heø, haõy gaùc laïi chuyeän hoïc haønh ñeå cuøng 
nhau ñi tình nguyeän, giuùp ích cho queâ höông, ñaát nöôùc. Ñöøng bao giôø ñaët naëng vieäc ta seõ 
ñöôïc nhöõng gì khi tham gia heø tình nguyeän, bôûi ñoâi khi chæ ñôn giaûn ñi ñeå bieát ta coøn treû.
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Daáu chaân tình nguyeän
Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

Haèng naêm, cöù vaøo thaùng cao ñieåm cuûa chieán dòch thanh nieân tình nguyeän heø dieãn ra 
treân caû nöôùc, ta laïi thaáy ôû khaép caùc neûo ñöôøng, tröôøng hoïc in ñaäm maøu aùo xanh 
quen thuoäc cuûa caùc chieán só Muøa heø xanh. Daãu khoù khaên, vaát vaû nhöng baèng taâm 

huyeát cuûa mình, caùc baïn ñaõ vöôït qua taát caû. Laøm vieäc cuøng nhau vaø coáng hieán söùc mình 
cho queâ höông laø nhöõng ñoäng löïc lôùn lao thoâi thuùc caùc chieán só leân ñöôøng. ÔÛ nôi aáy, caùc 
baïn ñaõ nhaän laïi nhieàu moùn quaø kì dieäu töø cuoäc soáng vaø giöõ troïn nhöõng giaây phuùt raát ñoãi 
“sinh vieân” maø khoâng phaûi nhöõng thaùng naêm naøo cuõng coù trong cuoäc ñôøi…

Vaùc leân vai chieác ba loâ 
trong maøu aùo xanh tình 
nguyeän Tröôøng Ñaïi hoïc 
Caàn Thô, hôn 130 chieán só 
Muøa heø xanh cuûa Lieân Chi 
hoäi sinh vieân Soùc Traêng 
ñaõ thöïc hieän chuyeán haønh 
trình 24 ngaøy trôû laïi queâ 
höông Chaâu Thaønh vaø Traàn 
Ñeà. Vieäc thöïc hieän nhieàu 
hoaït ñoäng nhö troàng caây 
ven ñöôøng, phaùt hoang loä 
giao thoâng, toå chöùc sinh 
hoaït heø cho treû em ngheøo, 
söûa chöûa caàu, ñöôøng, tröôøng 
hoïc, nhaø tình thöông, hoûi 
thaêm vaø taëng quaø cho gia 
ñình chính saùch, xaây döïng 

coâng trình 90 coät côø toå quoác, doïn deïp veä sinh, tuyeân truyeàn baûo veä moâi tröôøng… ñaõ mang 
laïi nhieàu lôïi ích thieát thöïc.

Nhöõng chuoãi ngaøy soáng chung moät “caên nhaø xanh” aám aùp, coù leõ raèng ñaâu ñoù caùc baïn 
chöa thaät söï tin raèng mình ñaõ laøm ñöôïc nhöõng ñieàu nhö trong 24 ngaøy qua. Baïn Nguyeãn 
Minh Kha-Lieân chi hoäi Tröôûng baøy toû “Muøa heø xanh thaät söï laø nôi ñeå sinh vieân chuùng em 
thöû thaùch vaø vöôït leân chính mình. Qua raát nhieàu phaàn vieäc nhö söûa chöûa nhaø, ñöôøng, phaùt 
hoang, doïn caây tröôøng hoïc, ñaøo ñaát, laép ñaët heä thoáng daãn nöôùc… chuùng em ñaõ tröôûng thaønh 
hôn, maïnh daïn hôn, giuùp ñöôïc cho queâ höông nhieàu hôn, taêng cöôøng tinh thaàn vaø kyõ naêng 
laøm vieäc taäp theå, quen ñöôïc nhieàu baïn môùi vaø ñaëc bieät laø caûm thaáy haïnh phuùc khi baûn 
thaân laøm ñöôïc nhieàu ñieàu coù ích!”

Coâng vieäc cuûa Muøa heø xanh, beân caïnh nhöõng khoù khaên coøn coù caû nhöõng thuù vò cuûa 
noù. “Ñi Muøa heø xanh, ngoaøi vieäc ñöôïc trui reøn veà theå löïc, söùc khoûe, nhieàu baïn coøn hoïc ñöôïc 
kha khaù nhöõng “kyõ naêng môùi” nhö leo caây, nhaûy daân vuõ, chaêm soùc cho “beänh nhaân”, troàng 
caây, troän hoà, laøm coû hay ngay caû vieäc haùt moät baøi haùt tröôùc taäp theå. Caùc baïn nöõ töø ñaây seõ 
hoïc ñöôïc caùch naáu theâm nhieàu moùn aên, duø naáu cho nhieàu ngöôøi aên “nhöng vaãn vöøa mieäng”! 
Coøn caùc baïn nam seõ coù cô hoäi theå hieän “ñoä ga laêng” cuûa mình nhö vaøo beáp cuøng baïn nöõ, laøm 
nhöõng vieäc naëng hôn… Noùi chung, Muøa heø xanh ñaùng yeâu, ñeïp ñeõ laø vaäy ñoù. Ai töøng soáng 
trong thôøi gian aáy moät laàn chaéc haún khoù theå naøo queân” - Baïn Ñoã Thanh Ñöùc chia seû.
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Coù leõ giôø ñaây, beân ngoaøi kia, nhöõng côn möa taàm taõ cuûa thaùng 7 hay caùi naéng oi aû cuûa 
muøa heø cuõng chöa ñuû söùc ñeå laøm chuøn böôùc chaân vaø ngoïn löûa trong nhöõng ngöôøi treû aáy. 
“Moät muøa heø nöõa laïi troâi qua vaø cuõng ñaõ theâm moät muøa heø nöõa em ñöôïc laø sinh vieân tình 
nguyeän. Chia tay muøa heø xanh, coù leõ em seõ khoâng theå naøo queân ñöôïc nhöõng kæ nieäm töøng 
gaén boù, laøm vieäc beân nhau, caøng khoâng theå naøo queân ñöôïc töøng nuï cöôøi töôi treân göông maët 
caùc baïn, nhöõng hình aûnh, aâm thanh naøy seõ theo em ñeán suoát cuoäc ñôøi…” - Baïn Döông Thò 
Thu Haø chia seû.      

Gheù thaêm caùc chieán só trong moät vaøi giôø troø chuyeän, chuùng toâi luoân laéng nghe ñöôïc tình 
caûm maø nhöõng ngöôøi anh em, ñoàng ñoäi trao cho nhau... Cung baäc tình caûm, höông vò cuûa 
cuoäc soáng sinh vieân vôùi maûnh ñaát choân nhau caét roán naøy luoân aâm aám qua töøng lôøi taâm 
söï, töøng nieàm vui, noãi buoàn, nhöõng nieàm thöông, noãi nhôù moät caùch gaàn guõi, thaân thöông 
nhöng ñaày xuùc ñoäng. 12 ngaøy ñoái vôùi moãi chieán só laø moät haønh trang trong cuoäc ñôøi, 

coøn ñoái vôùi Lieân Chi hoäi sinh 
vieân Soùc Traêng, 24 ngaøy seõ laø 
khoaûng thôøi gian raát ñaùng nhôù. 
Nhöõng kæ nieäm nhö theá laø kí öùc 
maø sinh vieân chuùng ta seõ chaúng 
bao giôø queân ñöôïc, bôûi ñoù laø 
nhöõng thaùng ngaøy ta soáng heát 
mình, coáng hieán heát mình vì 
tình yeâu, vì traùch nhieäm. Chieán 
dòch Thanh nieân tình nguyeän heø 
2016 ñaõ keát thuùc, nhöng hình 
aûnh veà sinh vieân tình nguyeän 
Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô seõ ñeå 
laïi trong loøng xaõ hoäi aán töôïng 
ñeïp veà moät theá heä treû bieát soáng 
vì coäng ñoàng!

Boài hoài thaùng taùm
Đăng Phạm Thanh Vi, Lớp Văn học, Khóa 39

Thaùng taùm, naéng du ngoaïn thaät nhanh trong loøng thaønh phoá, naéng chæ kòp 
nhuoäm vaøng maùi toùc ai laát phaát tröôùc coång tröôøng. Roài möa, nhöõng côn möa 
ñaàu muøa nhö truùt heát nhöõng hôi thôû daøi sau nhöõng ngaøy naéng haïn. Thaùng 

taùm taát taû vôùi chaën cuoái cho luaän vaên keát thuùc ñôøi sinh vieân. Nhìn nhöõng em só 
töû taát baät vôùi ñieåm thi vaø nhöõng noãi mong chôø, toâi baát giaùc nhôù laïi mình nhöõng 
ngaøy naøy boán naêm veà tröôùc…

Ngaøy ñoù toâi coøn laø moät coâ hoïc sinh caáp ba, toâi vuøi ñaàu vaøo ñoáng baøi vôû cho kyø 
thi cuoái caáp vaø moät cuoäc thi khaùc ñaùnh cöôïc cuoäc ñôøi mình-kyø thi ñaïi hoïc. Nhöõng 
ngaøy naéng cuõng nhö ngaøy möa, ngoaïi toâi oâm moät cuøi veù soá daøy coäm dong ruûi khaép 
caùc neûo ñöôøng. Nhöõng ñoàng lôøi nhoû nhaët töø töøng taám veù soá ngoaïi phaûi chia naêm 
xeû baûy. Phaàn mua gaïo, phaàn mua daêm con caù kho vaø vaøi ngaøn ñöôøng, phaàn tieàn 
ñieän, tieàn nöôùc, tieàn vay... Sau moãi ngaøy ñi baùn, ngoaïi tæ maãn tính toaùn cho moïi 
chi tieâu roài cuïm nuïm nheùt vaøo con heo ñaát nhöõng ñoàng baïc leû, ngoaïi noùi tieàn ñeå 
daønh cho toâi ñi thi ñaïi hoïc, coù ñoùi cuõng khoâng ñöôïc duøng ñeán…

Nhöõng taám veù soá treân tay ngoaïi laø loä phí cho toâi ñi thi ñaïi hoïc, laø nhöõng taám 
veù mang hi voïng cho ñôøi vaø caû hi voïng cho toâi. Naéng choùi chang roài möa taàm taû, 
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nhöõng traän möa raû rích nhö cuoán con ngöôøi ta ñeán söï taän cuøng cuûa öôùt aùt, ñoùi 
ngheøo. Döôøng nhö moïi söï chuaån bò cuûa ngoaïi cho kyø thi ñaïi hoïc naøy laø söï ñaàu tö 
phi lôïi nhuaän. Vì ñôn giaûn ngoaïi khoâng mong gì hôn cuoäc ñôøi chò em toâi coù theå 
töôi saùng hôn cuoäc ñôøi cuûa ngoaïi.

Thaùng baûy, taát taû chuaån bò haønh trang cho ngaøy “Leân kinh öùng thí”, toâi ngoài 
ñeám töøng ñoàng baïc leû trong con heo ñaát maø nöôùc maét chaûy daøi. Nhöõng tôø tieàn 
thaúng thoùm chöùng toû tröôùc khi boû vaøo trong con heo naøy ngoaïi toâi ñaõ phaûi xeáp 
phaúng phiu, caån thaän. Taát caû veûn veïn naêm traêm möôøi hai ngaøn ñoàng. Ñoái vôùi 
ngöôøi khaùc soá tieàn naøy khoâng laø gì caû nhöng ñoái vôùi toâi ñoù laø moät gia taøi. Soá tieàn 
ñoù laø moà hoâi cuûa ngoaïi toâi trong nhöõng ngaøy naéng haïn, laø nöôùc maét trong nhöõng 
côn möa daàm vaø caû nieàm tin vaøo töông lai töông saùng cuûa toâi phía tröôùc.

Caùi ngaøy ngoaïi toâi ñaõ khoùc heát nöôùc maét khi caàm treân tay tôø giaáy baùo truùng 
tuyeån cuûa Ñaïi hoïc cuõng laø luùc ngoaïi toâi baét ñaàu traèn troïc suoát nhöõng ñeâm daøi. 
Nieàm vui chöa troøn thì noãi lo canh caùnh. Ñaäu roài thì sao, tieàn ñaâu maø ñi hoïc? 
Toâi laïi tieáp tuïc ñi baùn veù soá vôùi ngoaïi, toâi nghó raèng cuoäc ñôøi toâi töø ñaáy seõ quaån 
quanh beân nhöõng tôø veù soá…

Nhöng may maén ñaõ mæm cöôøi khi toâi ñöôïc nhaän hoïc boång toaøn phaàn cho boán 
naêm ñaïi hoïc. Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô laø nôi toâi coù cô hoäi ñöôïc soáng troïn ñôøi sinh 
vieân nhö toâi ao öôùc. Moät mình khaên goùi leân thaønh, trong toâi khoâng coù gì hôn laø 
khao khaùt muoán ñoåi ñôøi baèng chính ñoâi chaân mình. Ñaõ coù nhöõng luùc khoù khaên 
ñeán noãi toâi nghó mình seõ buoâng xuoâi taát caû. Chaúng coù con ñöôøng naøo luoân traûi 
hoa hoàng cho baïn ngoaøi vieäc baïn töï reøn cho mình ñoâi chaân maïnh meõ vaø yù chí 
kieân cöôøng. 

Boán naêm troâi qua thaät nhanh, thôøi gian ñaõ laáy ñi cuûa toâi raát nhieàu vaø cuõng cho 
toâi thaät nhieàu caûm xuùc. Ít nhaát toâi ñaõ soáng troïn cuoäc ñôøi sinh vieân maø bao ngöôøi 
mô öôùc, toâi coù cô hoäi ñeán nhöõng vuøng ñaát xa xoâi trong chuyeán ñi thöïc teá cuoái kyø 
vaø chuïp nhöõng taám aûnh ñeïp mang veà cho ngoaïi ngaém. Toâi thaáy mình thaät may 
maén. Toâi nhôù thaày toâi vaãn chieác aùo sô mi ngaõ maøu chaïy chieác xe dream ñôøi cuõ 
leân giaûng ñöôøng nhöng nhöõng baøi thô thaày giaûng khoâng bao giôø laø cuõ vì nhöõng 
caûm xuùc môùi cöù daân traøo. Laø sinh vieân ngaønh Vaên, toâi cho pheùp taâm hoàn mình 
bay boång nhö taïo hoùa ñaõ cho toâi nhö vaäy. Vaên hoïc daïy cho toâi bieát caùch soáng 
ñeïp ngay caû luùc cheát ñi cuõng ñeïp nhö oâng hoïa só giaø trong Chieác laù cuoái cuøng cuûa 
OÂhenri. Vaên hoïc cho taâm hoàn toâi bieát thoån thöùc nhöõng aùng thô baát huû veà ngöôøi 
lính ñeå chuùng toâi bieát quyù troïng hoøa bình. Vaø bieát bao nhieâu ñieàu töôi ñeïp veà tình 
baïn, tình ñoàng höông vaø caû tình yeâu nöõa. Boán naêm qua toâi bieát gheùp nhöõng maõnh 
gheùp vöông vaõi cuûa quaù khöù thaønh moät böùc tranh ñeïp cuûa ñôøi mình vaø toâi laø hoïa 
só. Seõ khoâng bao laâu nöõa, caùc em taân sinh vieân seõ böôùc vaøo moät chaën ñöôøng quan 
troïng trong cuoäc ñôøi. Toâi tin caùc em seõ coù cô hoäi ñöôïc soáng nhöõng ngaøy töôi ñeïp 
nhaát ñôøi ngöôøi vì ñöôïc ñeán tröôøng bao giôø cuõng laø nieàm haïnh phuùc.

Saùng nay, toâi laïi chaät vaät vôùi chieác xe cuûa mình khi noù cöù hö ñuùng ngay giôø 
vaøo lôùp. Toaøn than thôû vaø traùch oâng trôøi thì toâi laïi thaáy moät baïn gaùi vôùi taám löng 
gaøy goø vaø ñoâi chaân taät nguyeàn toäi nghieäp. Coâ aáy khoù nhoïc ngoài leân chieác xe ñaïp 
cuûa mình vaø khoâng queân caûm ôn chuù bôm xe ñaõ khoâng laáy tieàn cuûa coâ. Caùi boùng 
aáy löôùt qua, voøng xe vaãn quay ñeàu cho duø cho ñoâi chaân khoâng laønh laën nhö bao 
ngöôøi. Nhöõng voøng xe cuoán theo bao noãi baát haïnh vaø toâi thaáy coâ baïn aáy vaãn cöôøi, 
moät nuï cöôøi thaùnh thieän. 

Toâi laïi nhôù ñeán lôøi daïy cuûa ngoaïi mình: “khi con caûm thaáy baát haïnh hay beá 
taéc, con ñöøng nhìn leân vaø than thôû maø haõy nhìn xuoáng ñeå bieát raèng trong cuoäc 
soáng mình coøn may maén hôn bieát bao ngöôøi”.
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